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INHOUDSOPGAVEj
-inleiding
-psychopervers ,door Hare Lebnis
-perversiteit,door Prater Chronos*326*
-extase en bewustaijn,door Parsifal "45*

-shit!, door Sfinx
-Gdlles de Rale, door Prater Rooipha

LIDMAATSCHAPIVootr slechts e'en tientje bent U 1 jr. lid van het
AbrAtiAdAorA lezersgenootschap.Vat V hiervoor terug krijgt is
nog maar de vraag.FIisschien houden wij U op de hoogte van de
nieuwste ontwilikelingen rond AAAAA,misschien krijgt U toegang
tot publikaties alleen voor leden,miaachien krijgt U wel he-
lemaal nietslMaar U wist natuurlijk allang dat het lezen van
AAAAA risico's met zich meebrengt.Baarom,wikkel het tientje in
een papiertje in een enveloppe,met na.am,adree en postzegel
d'r op en stuur'm op naar:

AbrAhAdAbrA
t.a.v.Lezersgenootschap
P.O.Box 13414
2501 BE Den Haag
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Lezers Heil,

Over de reden:

23 oktober'85 ev

U dacht natuurlijk dat de bende die U ooit in een donker steegje
zowat van kant rnaakte,genoegeri zou nemen met die enkele"behande-
ling".Ko;u,vei-geet het maar.Na een periode van onderduiken staat
zij weer voor TJ in de vorm van een door lust gedreven 4de nummer
van AbrAhAdAbrA . SEX bepaalt de inhoiid,inderdaad:Vaarom?V,rilt IT een
rationele verklaring voor een aangeboren drift?Wat wilt U horen?
"Het moet er toch eens van komen"zeggen we tegen alle maagden die
de"behandeling"vrezen. iIBe enige angst is de angst zelfzei een
amerikaanse president eens.Een doelstelling van AAAAA is het be-
spreekbaar maken van onderwerpen waar de meeste mensen niet graag
over praten.Het lijkt wel alsof sex een zonde is. "Het woord voor
zonde is restrictie"zei Aleister Crowley eens. Ben andere doelstel-
ling is T,ontvikkeling"omdat we niet,nee nooit tevreden zullen zijn
met de situatie waarin we verkeren.
Ku kunt U twee dingen doen;U kunt dit ti jdsehrift naast U neer-
leggen,het negeren,het walgend doorbladeren en TJw oordeel geven
over stof waarin U zich niet eens in heeft verdiept.of..

.

U verlangt van U zelf een open geest,laat de etof op U inwerken
en besPait dan wat U er mee doet,AAAAA stimuleert in eerste in-
stantie geen sexuele uitspattingen.maar vraagt U een kritische
blik te werpen op Uw eigen sexualiteitsbeleving,want vooral op
da"t gebled blijkt dat mensen genoegen nemen mefwel lekker",ter-
wijl het nog veel lekkerder kanj

Over het nummer :

Noteer dat de eerste drie artikelen.psychopervers/perversiteit/
extaee en bewustzijn,een trilogie vormen.Dit neemt niet weg dat
de artikelen niet losstaand gelezen kunnen worden.Onze dank gaat
vooral ook uit naax Sfinx,die de moed heeft getoond niet alleen
voor eigen parochie te willen preken.

Over de omslag ;

He kracht van de aantrekking en erotiek,gesymboliseerd door ivros
en Psyche, gaf ons de inapiratie voor deze AAAAA, Erotiek en liefde
zonder opgelegde restricties,de drijfveer in ieder mens om har-
monie te schapen in de chaos die het leven is.Verlangens.begeer-
ten,perversies,we hebben ze allemaal en verdringen ze liever door
opgelegd"normbesef".Daarom deze AAAAA als antwoord op menig natte
droorc en verdrongen lustgevoel.De kale kop van god is niets anders
dan dat ene lichaamsdeel wat je als een eenzame vriend over z'n
iQlletje aa.it.

Past op U zelve en tfwe Geliefde,

A b A h A d A b

tf
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PSKCHOP£flK£ftS
Door Hare Lebnis.

-Primaire sexualiteit volgens J.M.W.van Uasel(uit sijn»Geschiedenis
van het seksuele probleem"):"Al datgene wat te maken heeft met de
houdingen en gedragingen van mensen met elkaar of met zichzelf ,als
geslachtelijk wezen". (Qnder secundaire sexualiteit verstaat hij de
gevclgen van sexuele betrekkingen zoals zwangerschap.geslachtsziek-
ten , enz .

)

-Perversie-Latijn voor Perversusi'Het afwijkende van den gewonen,
reohten weg.verkeerd.verdorven.niet zo zijnde of handelende als in
overeenstemming met de natuurlijke.als normaal aangenomen wijze van
doen en denken;Inzonderheid in toepassing of afwijkingen in zedelijk
of sexueel opsicht."(G. J.Boekenoogen en J.M.van Lessen.Woordenboek
der Nederlandse Taal.1932)

Sen uitgave van AbrAhAdAbrA hajidelent rond het onderwerp"sexualiteit"
doet de meeste afstandelijke gelnteresseerden ±n het werk van het
tijdschrift hun hart vasthouden.Werden de vrouwelijke lezers reeds
in de eerste publikatie van AAAAA op hun pik getrapt middels twee
gedichten.nl. "Clitorideotoraie"en"Verlaten"van Prater Chronos'326*
ditmaal zullen wat mij betreft alle geslaehtsdelen een flinke teurt
krijgen.Om maar met de deur in huis te vallen:

"We zijn allemaal perversj" (Sigmund Freud)

Of sex wetenschappelijk bekeken een primaire beboefte is voor het
menselijk geslaeht is een mogelijke vraag die men mij best wel mag
stellen.maar ik kan niet voorzien of ik er een serieus antwoord op
zou kunnen geven.Waarschijnlijk zou ik antwoorden;"Kijk maar om je
heen.Er is niets(uitgezonderd transakti&s aangaande politieke- en
economisehe belangen in de hoogste regionen)waar stiekemer en hypo-
crieter over gedaan wordt dan sexualiteit".
Freud was er overigens van overtuigd dat sexualiteit(en vooral "het
uiten daarvanjeen primaire behoefte is.sterker nog.faij stelde"dat
men zelfs kan beweren dat als demands leven begint dit"zuivere"sex-
ualiteit is, e'en en al en indirect gestuurd door deze leveneenergie."
In de kinderjaren zouden de diverse vormen van sexualiteitsbeleving
tot hun recht komen.met de bedoeling deze te leren sublimeren en ' '

toepasselijk te maken op de maatschappi j.Deze werking noemt hij de
overf.'ang van het lustprincipe naar het realiteitsprincipe.De eerste
periods bestaat vanzelfsprekend uit de orale fase,het eexste kontakt
van het kind met het lustobjekt.de moeder.De anale fase is de tweede,
mteresse voor de uitwerpselen(en"ophouden"als chantagemiddel).De
derde is de fallische fase,de bewustwording van de eigen geslachte-
lijke identiteit.waarna er rond een jaar of vijf een latentei'sexloze"
fase ontstaat.om weer tot leven te komen in de puberteit d.m.v. de
genitale fase, die volgens Freud de mens voor de rest bij za.1 blijven.
I-iaar waarom stelt Freud dan dat we allemaal pervers zijn?Hij hefeft
geconstateerd dat de Libido (=sexdrift) van het kind in meer of mindere
mate regressief (terugwerkend)door de ouders en samanleving wordt aan-
gepakt.Hoe goed bedoeld de sexuele voorlichting ook vas.wie heeft niet
als kand al het idee gehad dat er informatie werd achter gehouden waar
de grote "mensen zelf ook al geen raad mee wisten?Baarom etelt Freud
in"Psycho-Analyae"(l917):"...Hu Scheldt zich de weg.die naar de per-
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versie leidt.scherp van die der neurose.Als de ikheid zich niet te-
gen deze regressies verzet dan komt het ook niet -tot neurose maar
tot een e£n of andere werkelijke bevrediging van de Libido. Zii het
ook dat deze geen normale is".

Nu is het nog maar de vraag in hoeverre ik door de lezer serieus
wordt genomen nadat ik dit artikel.een pleidooi voor vrije sexuali-
teit, ben begonnen met citaten van Freud. Het gaat me er ook helemaalmet om de Psychoanalyse als Goddelijke Wetenschap aan te prijzen"
vfear het me wel om gan.t is wat ik lees uit de woorden van Freud; Hoeextreem je sexuele fantasieen ook mogen zijn.voer ze uit,mnar zet hetuit je hoofd om ze te onderdrukken."Ook hier vind ik een addertje
onder het gras",hoor ik de lezer al tegen zichzelf zeggen.Inderdar d,ik neem het met op voor psychotische lustmoordenaars.Sterker nog

'

ik ben van mening dat dit de extreemste uitingen van sexualiteit
zijn.ontstatn Mj individuen die weldegelijk tegen hun gevoel in en
met alle geweld hun eigen sexualiteit proberen te onderdruk^en.Er zijn
genoeg onderzoekingen geweest die hebben aangetoond dat dit juist de
doorslaggevende factor is geweest om zojuist genoemde lustmoorden te
plegen.um raaar met te spreken over de theorieen die verdringing van
sexualiteit als e'en van de hoofdoorzaken zien bij"ernstige 'eevallen
van schizofrenie,

Hopelijk ben ik tot tm toe duidelijk geweest in het standpunt wat ik
presenteer als zijnde het standpunt van AbrAhAdAbrA rond het onderwerp
"sexuele perversiea'-.Allereerst kan je je Uberhaupt afvragen wie hetzijn die de norjiien stellen van wat goed is en wat kv.iad.De Kunstenapr"?
3e Politici? 40e Kapitalisten?De Kassa?De Wetenschap?Kunstena5rs(evenals
Occultisten Jvertegenwoordigen al netf-en een groep die in de ogen van
de samenlevmg enerzijds als"volslagen idioof'en anderzijds als"rust-
verstorend"worden bestempeld.Ite Politic! zijn in onze samenleving zo
goed als het verlengstuk van de Kapitalisten die de Massa exploiteert
(Op deze diacussie wil ik niet dieper inga-:-n.Je bent het er mee eens
of niet. JAlleea de wetenschap kent een eigenwaarde waar de samenle-vmg niet omheen kan.Jlaar hoe lang heeft het geduurd voordat Darwin's
evolutiele<-r geaccepteerd._werd?Cp Freud rust zelfs in de wereld van
de psychologen nog steeds een taboe.

Waarschijnlijk vra-g je je af waar ik het nu over heb.Laat ik het nog
maar eens in het kader van Freud zetten.Freud stelt dat de mens twee
driften kentsLe sexdr.ift(?k>os)en de doodsdrift(>nanatos).En driften
betekent dus dat het twee vormen van instinct zijn wat in feite niet
kan worden aan-of afgeleerd.het zit nl. in de mens zelf.Deze twee
driften vormen in die zin een potentieel gevaar voor een samenleving
die dar-dwerkelijke individualiteit als een bedreiging ziet voor haar
structnur(het bekende"radert je van een inachine"gegeven).Kennelijk zijn
mensen maar heel moeilijk in staat oh te ontdekken wie ze nou eigenlijk
zijn en wat se nou eigenlijk willen;en als je je bele leven bent wijs-
gemaakt dat alles klopt 7.oals het is.waarom ben je dan zo ontevreden?
Over de doodsdrift of agreRsiedrift wil ik hier niet zoveel kwijt.Wie
kent er niet het gevoel dat'je in je diepste fantasieSn een bepaald
iemand wel duizendmaal op de meest gmwelijke manieren ombrengt ?Ge-
weld is over het algemeen al ala"kwaad"bestempeld,totdat je opeens ie-
mand ontmoet die zo slecht is in jouw ogen,dat je beslist dat dit
kwaad^alleen maar met kwaad bestreden kan worden.. . .Lees"Schuld en
Boete'Van Fjodor Dostojewski maar eens.

r

at he treft" sexualiteit zijn er voorbeelden volop. Zelfs homosexuali-
teit.wat nog bij veel meer mens5en"voorkomt"dan bekend ia.ligt nog zo
in de taboesfeer dat ook zij hun heimelijke gevoelens nog het liefst
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helemaal souden zien' !verdwijnen".Een argument tegen homosexuelen is
altijd geweest dat zij niet in staat zijn om nageslacht te kunnen
voortbren^ven. Omdat kinderen nieuwe slachtoffers vormen voor de pro-
duktielijn?Of zijn homosexuelen van de verkeerde kant omdat een uni-
forme massa net dezelfde gewoontes.uiterlijkheden en vooral behoeftes
beter valt te controleren?Of omdat het een door God verboden immorele
Iiefde is?'.7ie die normen stellen is in dit opzicht nu wel duidelijk.
Freud was in ieder geval minder"links"dan ik nu namens AAAAA klink
(Ik waiger. dan ook AAAAA links te noemen,dan nog liever liberaal),
mar Ireud was in sociaal-en politiek opzicht verre van progressief.n

i,i voerde ook niet voor nieta de term sublimatie in. Sen overgang van
het I-Bst-wwsr het realiteitsprincipe leert hc-t kind zich z6 te gedra-
gen dat zijn drifter, sen vorm aannemen die nfeatschaupeli jk geaccepteerd
wordt. jot rat toe tesa ik het net km vinden omdat verkrpchtingen en
lustnoorden dan net zo gewoon zouden xijn als koffiedrinken en sens in
de zoveel tijd uit je bed komen.Ilaar hoever ligt sublimatie van ver-
drmgmg?:toblimatie is lets anders dan het axemen van sexueel gedrag
wat in de samenlevinf? als norr<ia.-l wordt beschoiwd,zonder rekening te
houden met ie eigen vocrkeuren en fantasieen. Sublimatie betekent voor
mij niets anders dan sexi-aliteitsbelevin,^ zoals je dat het prettiest
vindt met mensen r alieen'die er ock zo over denken.Of dat nou typi-
scne hetero-sex heet of je met stront insmeren.Overigens schijn ik me-
zeli dan tegen te spreken als Je het onderwerp"exhibionisme"sanhaalt.
te-ar mensen die zichzelf naakt willen vertonen confronteren argeloze
voorbij gangers weliswaar met hun naaktheid.maar laten ook saa hen de
keus om door te lopen of te blijven kijken.Wat betreft zaken als exhi-
biomsme venuoed ik dat de paniek die uitbreekt niets anders is dan een
ccnditionering in de hoofden van de voorbijgangers.KIsschien zouden we
een ex ibionist' ,gestoord"kimnen noemen,maar zijn we zelf wel helemaal
normaal als we sohrikken van het onbedekte lichaam van iemand anders"?
Sublimatie betekent vooral ook dat je je eigen gevoel(instinct,onder-
bewustzijn.enz.Jleert kennen en er mee om leert te gaan.Bn daar heb je
je hersens o. a.voor gekregen.

Colin Wilson schrijft in zijn boek"sex and the intelligent teenager"
over met name een cental gevallen van lustmoorden waarbij mensen met
sadistische neigin^en niets van hun aard wilden weten,totdat ze op een
punt waren gekomen dat ze'in een vlaag van verstandsverbi jstering op--
eens een daad hadden begaan waar ze zelfs niet over durfden te dromen.
Al lang daarvoor hadden ze zichzelf"opgesloten";"Ik kan geen normale
relatie meer met mensen aang^an omdat ik zulke fantasieen heb".Je
zult begrijpen dat verdringing zich in een vicieuze cirkel bevindt.
Het begint met de fantasie van de daad.het hoopt zich op in de geest
van de persoon die er met niemand over praat omdat 'ie er zelf niets
van zou willen weten.vroeg of laat wordt de fantasie werkelijkheid,
denkt dan weer aan zijn eigen woorden.verdringt zijn fantasieen veer
want eigenlijk is een normale (misschien is jezelf zijn.dus ie eigen
"abnormaliteiten 'aanva^rden wel een goede definitie da=a-van)relatie
wat hij echt wil,met als gevolg dat...
Ik durf overigens te beweren dat de mensen die zich door het verk van
AAAAA voelen a?ngesproken ,in prinoipe of van aard twijfelen aan alles
wat los en vast zit.Daar bedoel ik niets beledigends meejNiet twij-
felen beschouw ik eerder als een sjmptoom van passiviteit en luiheid.
in het kader van met name sexualiteit ondervinden we dan ook een
crucia; 1 moment

,
nl . he t moment van de twijfel zelf.:^ zijn vanaf dat

moment twee wegen die we kunnen volgen:Le ene weg ziet er niet bepaald
aantrekkelijk n±WM schijnt enerzijds sa^.i en anderzijds beangstigend
te zijn en de zekerheid ver te zoeken.De andere weg is niets anders
dan een vlucht.;ie biedt ons antwcorden op de korte termijn.Als het de
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drank en drugs niet sijn is het wel een sekte,een vas-te levenspartner,
een studie of een "baan.Ik beweer niet dat al deze zaken geen functie
kunnen hebben voor de ontwikkeling van je eigen individualiteit,n>aar
al te vaak blijkt het medium sterker te zijn dan jij zelf .Daar volgt
dan meestal of een verslaving op.df het bevredigt niet meer en je
gaat weer op zoek naar een ander levensdoel.
De eerste wag raad ik je liever aa.n.Be twijfel en rusteloosheid sal nog
maanden(zo niet jaren)- anhcuden,m&.ar de resultaten zijn uiteindelijk
veel bevredlgender.Het is een weg die je inslaat omdat je gevoel voor-
uit wilt, ma.- r je hersens aullen het tempo bepalen.Op deze weg worden
je gevoelens blcotgelegd om door je verstand geanalyseerd ta worden
(vergc-t niet dat"relativeren"zo goed als een AbrAhAdAbrA sleutel-
woord is geworden).Cok ala het om sexualiteit gaat:3e andere weg neemt
gencegen met joiiw mededeling dat ,ie volkcmen heterosesueel bent.De
ene weg neearfc daar geen genoegen sie&Cboe weet ja dat zo zeker als je
een twijfelaar bent?).Je komt er alleen overheen als je de diep ver-
drongen fa-ntasie aangaat,en als je hieasattee zo erg voor het blok korat
te sta-.n neb je hoogstwaarschijnlijk te maken met wat je een "ver-
borgen angsfkan noernen.Itaaroin is die weg zo sani en beangstigend.
Saai oradat het een analytische bezigheid is, omdat je je niet door je
gevoel kan laten ne^slepen. Beangstigend omdat je jezelf leert kermen.
~Den onderzoek naar wat je wilt lijkt vsak niet eens zo moeili jk, tot-
dat je al je verschillende behoeftes rnoet integreren in 44li persoon-
lijkbe'id.Je kunt niet alleen"gevoelig zijn.maar ook"cool".Zo kan je
zowel sadistische-als masochistische elementen in je persoonli jkheid
hebben. Het lijkt Task allemaal zo tegengesteld,en al snel heb je de
neiging een aantal behoeftes aan de leant te zetten.Dit bedoelde ik
me tde "andere weg'V'aar is het de bedoeling om zoma=r wat diepe ver-
langens af te doen als niet van pas kornend?Ik ben er heilig van over-
tuigd dat seyualiteit niet alleen e'en van onze diepste verlangens is,
maar ook dat het in staat is al je behoeftes te integreren. Sn zodra
je je eigen sexualiteit hebt geintegreerd is het bespreekbaar gewor-
den,waardoor je weer een stap verder bent gekomen."lk verdwenen indi-
vidueel taboe mar-.kt dat het ma.-.tsohappelijk taboe zwakker in zijn
schoenen zal staan.Ik hoop dat het effect van deze uitgave van AAAAA
daartoe een flinke bijdrage kan leveren.

Peter Christopherson van de Londense groep Coil, die naast musicus en
maker van videoclips , tevens bekend st- .at als sado-masochistische
strontliefhebber.gaf ooit op de vraag wat zijn favoriete bezigheden
zijn het antwoord:"Kette arbeid en smerige ontspanning".

Gebruikte literatuur
Sigrnund Ireud-Psycho Analyse(lS!17)
Sten Anderson-Freud, iteich en de verdrongen se;aj.aliteit(l 975)
Colin Wilson-Sex &, the intelligent teenager(l966)
Armand Gmolders-Le sexuele perversiesO^I )
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Sex is in de mode. Kaar laten we eerlijk zijn. De westerse
mens gaat er nog steeds mee om als iets heel bizonders.
Juist de zogenaamde toenemende openheid geeft blijk van
een toenemende obsessie met alles wat er mee te maken
heeft. De wezenlijke kennis over het functioneren van de
eigen sexualiteit is minimaal, laat staan dat men iets
weet van liet andere geslacht. Het lijkt er veel op dat
men er in het algemeen alleen over kan praten in termen
van het zich laten gelden. De jagersclub waarvan de leden
opscheppen over nun jachtresultaten. De westerse mens is
zover verwijderd van het "gewoon" bevredigen van zijn of
hasr lustgevoelens, dat hij of zij altijd wel in eniger-
rnate "pervers" genoemd kan worden. Sex is een te bevre-
digen lustgevoel, net als honger. Op zich zou het

. een
daad moeten zijn, net als alle andere. Maar we hebben sinds
mensenheugenis te maken met het idee dat sex en voortplan-
ting met elkaar te maken hebben. Kinderen krijgen was
(en is) iets magisch, iets wonderbaarlijks, iets waarvoor
er in de natuur, in de gemeenschap van levende wezens,
ruimte -moet zijn en ruimte is! Het moet ergens in een pre- 1

historisch tijdperk zijn geweest d; t de .::ens het oorzake-
lijk verband leerde zien tussen het verrichten van .een

bepaalde daad en het krijgen van kinderen. "Mijn kinderen!"
De basis van een maatschappelijke machtspositie. Het be-

vredigen van lustgevoelens kon dus gevolgd worden door het
krijgen van erfgenamen. Daarora werden de twee onlosmakelijk
met elkaar verbonden door de machthebbers. En sinds we

keurige dames en heren het oerwoud insturen om zekere zaken
bij "primitieve volkeren" te ondersoeken heet zoiets
"de overgang van matriarchaat naar patriarchaat". De hazn-

vraag luidx. dan ook: :Heeft de maatschappelijke ontwikkeling
(inclusief de sociaal-economische) onze kijk op onze rela-

ties bepaald?" of "Heeft de ontvikkeling van onze kijk op

relaties de maatschappeii jke ontwiKkeling bepaalav"-.'

Frater Chronos antwoordt, als een ecnte Marxist (haha),
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met "ook! » Deze vraag verliest als vraag la engere zin

(in de zin dat ze vraagt naar een eenduidlg antwoord) zijn

exclusieve waarde, het is alleen hanaig haar gesteld te

hebben en ze verder te zien als eersie stap in een verdere

standpunt bepaling. We gaan verder met

II

Het verband tussen sex en liefde.

"Liebe, Arbeit und Wissen sind die Ouellen unseres

Daseins. Sie sollen es auch regieren."

{Wilhelm Reich)

Aha! Nu hebben we allemaal wellicht het idee te weten wat

sex is, maar wat liefde is? Wat LIEFDE is?

Liefde bestaat er tussen een "jou" en een "mij", tussen

een subject en een object, immers "ik houd van jou.",

tussen dab wat er in de wereld is en 'mezelf". "Liefde" is

een bewustzijnsstadium. Sommigen maken onaerscheid tussen

verliefdheid en liefde, en maken duidelijk dat het een

niet automatisch tot het ander hoeft te leiden. Verliefd-

heid is de actie. Je wordt verliefd. Je verliefd je in ....

Liefde is een zi jnstoestand, een situacie van waaruit je

handelt naar de ander toe- Verliefdheid kan het streven

naar zo ' n toestand zijn, maar is dat in vele gevallen niet.

Sommigen "verklaren" verliefdheid als sociaal jasje van en

voor onze sexuele driften of als een sociaal verplicht ritu-

eel voor het verkrijgen van bezit. Tegcnspraak wordt hierin

niet geduld, we hebben het wezenlijke, waarvoor "verliefd-

heid" slechts een dekmantel is, vercu-ongen. Maar degenen

die zo praten maken uiteindelijk van onze sexuele driften

net zo iets mythisch als daarvoor het begrip "verliefd-

heid" of "liefde" leek te zijn. In het gezelschap van

sommige rnannen en vrouwen bijvoorbeeld lijkt hot erop als-

of de mens alleen maar bezig zou zijn om ernaar te streven

een pik in een kut te do en laten glijden. En dan Hops!

Alle problemen de v. ereld uit? Veriest het maar. Sex zonder

gevoelens van genegenheid, tederheid of verliefdheid

wordt door de rneeste mens en op den duur toch ervaren als
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iets onbevredigends. Het is juist ter bevrediging van deze

gevoelens dat mensen dan "op jacht" gaan. Na het bevredigen

van dat allereerste jachtinstinct, het bevredigen van dat

lustgevoel, het kwijtraken van de bij de jacht opgedane

spanning. . .

.

Wat blijft er dan over? De kater? Omd&t onze gevoelens

alleen dan bevredigend zijn als ze een band bewerkstelligen

tussen een "jou" en een "mij". En juist het feit dat er

niets blijvends uit is voortgekomen doet nog steeds veel

mensen zich verontschuldigen voor iets "zondxgs", voor

iets "verkeerds". "Ik was dronken" of "Ich habe es nicht

gewusst."

"While they try to escape from seperateness by

taking refuge in alcohol or drugs, they feel all

the more seperate after the orgiastic experience

is over, and thus are driven to take recourse to

it with an increasing frequency and intensity."

(E. Fromm, the art of loving )

Werkelijk verliefd wordt je "op het eerste geaicht" of

ongemerkt, als het langzaam groeit. Je beseft slechts

voor een deel wat je overkomt oradat je als het ware

alleen de symptomen ervaart. Vormen van opgewondenheid,

zenuwachtigheid. . .

.

Het is vaak het gevoel van geestelijke tevredenheid,

beseffen dat er iemand is die iets om j e geeft. Je pro-

beert wezenlijke dingen over jezelf te vertellen, je soms

afvragend waarora je dat nu juist aan hem of haar vertelt.

Verliefdheid en verwondering gaan hand in hand. Daarbij

komt het natuurlijk dat je elkaar lichamelijk aantrekke-

lijk vindt... Verliefdheid kan dan overgaan tot liefde.

Liefde kan kort samengevat worden als een unieke gevoels-

band tussen twee iuensen. De inhoud van die band heeit alles

te maken met een vertrouwen en een zekerheid van bij elkaar

te horen. Natuurlijk rnoet er aan zo'n band constant "ge-

werkt" worden. Als dat niet zo is, dan heet het dat mensen op

elkaar zijn uitgekeken. Die band kan slijten, maar ze kan

ook verbroken ivor-jen door een plotselinge crisis.

Ken van de c.orzaken voor die crisis is meestal van sexuele



-( ABRAHADABRA )
-

aard. Hoewel het In de meeste verhoudingen geen "hoofdrol"

speelt, is het sexuele element het&een waardoor nog steeds

de meeste verhoudingen kapot lijken te gaan.

"Ontrouw", sexuele onkunde ("Dokter, ik kom niet klaar.")

en allerlei voornamelijk psychische onbekwaaraheden vfOrden

genoemd als hoofdoorzaken. En een van de belangri jkste is

in v/ezen het ongelijke niveau van sexuele ontwikkeling bij

man en vrouw, man en man, vrous en vrouw. Het gebeurt door

het pure ervsringsverschil , waarbij degeen met de meeste

sexuele ervaring bijvoorbeeld meer v;il, dan degeen die nog

niet zo'ver'durft te gaan.

(Prater rhronos herinnert zich een gebeurtenis uit zijn

opleidingstijd dat hij een vriendin eindelijK zover had
dat ze hem wilde pi,} pen, en dat ze, net voordat hij klaar

k-am, een hele discussie begon over 01 ze nee zaad nu wel

or niet zou insli ;ken. Een punt waar hij nog niet bij stil

had gestaan. Pijpen impliceerue blijkbaar ook het door-

slikken. "Kan ik het hier ook uitspugen?")

.

Ill

"Weill cht juist bij de afschuwelijkste perversies

moet men ue meest overvloedige psychische aeelna-

me van de sexuele drift erkennen. Hier is een stuk

psychisch werk geleverd, waarvan men,- ondanks het

gruweiijke gevolg, de waarde (van een iaealisering

van de drift)niet Kan bestrijden. ue onbeperkte

macht van de liefde toont zich wellicht nergens

sterker als in deze dwalingen. Ket hoogste en

laagste zijn in de sexualiteit ten nauwste met

elkaar verbonden. ! '

(Sigmund /reud, 1901^

"Ik vermoord een vrouw, omdat ik ongestoord met

haar wil doen wat ik wi±."

(Euaolf Pfeix, lustmoordenaar

mm)

Wat tnensen over het algoivieen ''pervers" zijn gaan vinden

zijn :

a.) De 'zogenaamde sexuele afwijkingen zoals homosexualiteit
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(zie o.a. Willielm Reich) en

b.) alls sex met "hulpmiddelen" waarbij de sexusle spanning

in wez.en kunstiiiatig wordt verhoogd. In v/ezen wil ik net

hier alleen hebben over de sensatie van de ervaring. Dat

betekent dat ook homo-sexuele ervaringen pervers kunnen

zijn op het moment dat iemand ze alleen beleeft als "iets

spannends". Het met een brok in het middenrif van de span-

ning langs de pisbakken op een station ±open, heeft weinig

te maken met het feit of je mi wel of niet xiomo-sexueel

bent. Het heeft puur nt'et het zoeken van spanning te maken.

Te vergelijken met de christen van middeioare leeftijd die

voor het eerst naar de hoeren gaat. In beide gevallen komen

mensen te vaak te vroeg klaar

Wezenlijk pervers worden zulke ervaringen pas op net moment

dat ze herhaald worden. En het is juist dez.e "herhalings-

dwang" die voor de persoon zelf allerlei gevolgen heeft

die hij of zij slechts zelden ziet aankomen. Kies je er

bewust voor, dan is er weinig aan de hand, omdat je een

bepaalde realiteitszin houdt. Je bent en je bli j ft je er-

van bewust wat de buitenwereld ervan denkt. Het zijn echter

degenen die ertoe "gedreven" worden, aegenen die de afschu-

welijkste misdaden begaan, die voor de buitenwereld het

beeld bepalen van wel of niet pervers zijn. Immers niet

het feit of iemand een moordenaar is, is uelangrijk, dat

wordt het pas als het blijkt te gaan over een homosexuele

joodse moordenaar. Veel van deze ; geperverteerde lust-

moordenaars" geraken in een soort trance als ze moorden.

Het is een vorm van gesublimeerde sexuele extase, waardoor,

als het voorbij is, ook onmiddellijti upijt en berouw op—

treden. Ze missen elke vorm van zelfbeheersing in die zin

dat ze in hun behoeftenbevrediging alie grenzen overschrij-

den, zozeer zelfs dat ze die behoeftenbevrediging, gaan

zien als iets mystieks. "Het" komt over ze en dan moeten

ze wel En na de "bui" komt het berouw. En met het oe-

rouw de drang om de gevolgen van de daad uit de weg te gaan.

Se ruimen de rotzooi op.

De geperverteerden met realiteitszin zijn soms vergelijk-

baar met stiekeme drinkerb. De alcohol staat achter de

boeken* in de kast. Het kamertje voor saao-masochistische
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praktijken is op zolder, waar verder nooit iemand komt....
rervereies zijn alleen maar schadelijk als het functioneren
van de samenieving eraoor in gevaar komt.

Perversies zijn "a-sociaal", in de zin dat ze niet gedeeld
kunnen worden met anderen -de niet-geperverteerden- en in
de zin dat als er slachtoffers vallen dezen meestal lijken
te behoren tot het "normale" deel van de bevolking. Vandaar
ook dat mensen in de hogere sociale milieus zich op dat
gebied veel meer konden (en kunnen) veroorloven. Vroeger
was dat misdadige aspect ervan misschien groter dan tegen-
woordig. Het kon openlijker en ongestrafder. De "stiekeme"
geperverteerde neukte v/ellicht de dieren in de eigen stal,
maar de geweldadiger, meer gewetenloze figuren moordden
er op los. Kijk maar naar de boeken van Sade : De 120 dagen
van Sodom, Justine, Juliette (die zelfs met de paus neukt).

Dat gewetenloze mensen spijt krijgen en (liefst op hun
sterfbed) tot inkeer komen is een christelijke mythe die

voorgoed de bodem is ingeslagen tijdens en na het Derde
Hijk. Mensen hadden (bijvoorbeeld als kampbeul) de ver-

schrikkelijkste dingen gedaan, zonder ook maar een spoor
van berouw te tonen. Hun kwaadaardigheid heeft zich onder-
tussen ontwikkeld tot mythische vormen. Hitler als een
nieuwerwetse Satan met zijn voze volgelingen als evenao
vele demonen.

Felt is echter dat zulke mythes werken als struikelblok
voor serieus onderzoek. Hoe komt het dat "gewetenloze"
mensen zoals Hitler zolang ongestoord hun gang konden (en

kunnen) gaan ? Je schiet er niets mee op door Hitler
"gek", "satanisch" of "pervers" te noemen, het verklaart

niets wezenlijks van 's mans handelen, niets van de re-

denen waarom er zoveel mensen in hem geloofden en hem

volgden.

"•'at heeft het feitelijk voor zin om iemand aan te duiden
als een homosexuele, pedofiele, geperverteerde lustmoorde-
naar ? Wat verklaart het ? Het verklaart alleen dat we
onszelf bedriegen. Zolang "homosexueel" of "geperverteerde"
geen aanduidingen zijn, maar waardeoordelen, komen we geen
stap verder om de beleving van iemands sexuele geaardheid
werkelijk serieus bespreekbaar te maken, .
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EXTASE EN BEWUSTZIJN parsifal -45-

Te weinig mensem realiseren zich de funk-ties van ex-tase in het
dagenlijks leven. De meest toot de hand liggen&e vorm die bedre-
ven woxdt is de sexuele "beleving, die echter veelal gerictrt is
op bevrediging van sexuele gevoelens. Ervaringen met lust ver-
ruimd bewustzjjn worden niet als zodanig (h) erkend en worden
vaak toegeschreven aan sexuele fantasien. De beleefde extase
is dan ook vaak een routine ervaring, in tegenstelling tot
gevallen waarbij men het verruimd hewustzijn wel bereikt,

Haast de sexuele drang kan men de drang naar ervaringen met het
verruimd bewustzijn plaatsen. Het is dan mogenlyk om extase op
gelijke voet te beschouwen met me&itatie, heiden "reinigen" de
gee st. De meditatieve vorm, samen met dans, ritme, zang of man-
tra teohniek z^jn dan ook vaak de grondpeilers toot veel heden-
daagse semi-religiauze sekten en bewegingen, het sexuele as-
pect staat ei vaak los van.

Wat dit artikel duidelijk tracht te maken is dat in eerste plaats
de ervaring van het individu geldt bij extatische en/of medita-
tieve ervaringen met het verruimd bewustzyn. He transcendentie kan
wel door kunsttnatig aangewende manieren worden bereikt, de oor-
sprong en mogenlijke betekenis is echter alleen voor belang voor
de betrokkene (n).

Het integrexen van dit soort ervaringen in het dagenlijks dag-
bewustzijn kan als zeer positief worden ervaren als het indivi-
du ongebonden en relativerend tot een bewustwording is gekomen.
Anders is het als het individu beperkingen of afhankelykheid
wordt opgelegd door derden voor het opdoen en integxeren van
ervaringen met het verruimd bewustz^n. Het kan leiden tot per-
soonlijkheidsvervaging als er beperkingen worden opgelegd die
tegen de wil van het individu ingaan. De persoonlykheids ver-
andering, een van de kenmerken als gevolg vaii kontakt met het
verruimd bewustzijn, kan dus zowel positief als negatief voor
het individu uitweiken.

Kenmerkend voor de westerse mens is dat het zijn extatische er-
varingen onlosmakelijk koppelt aan sexuele ervaringen en fan-
tasien, waardoor ruimte voor een meer bredere verwerking van
de beleving wordt beknot. Eenzelfde beperking kan worden ge-
constateerd bij beoefenaars van meditatie (veelal yoga of zen),
opgedane ervaringen worden gekoppeld aan de meer religieuze
aspecten en filosofische achtergronden, dan aan het "ik" in
relatie tot de wereld.

Om extase beter te plaatsen ten opzicbte van de overige be-
wustzijnstoestanden volgt nu een korte beaohrijving van dese
toestanden, waarbij moet worden aangetekend dat er geleide-
lljke overgangen bestaan van de ene toe stand naar de andere,
en tussen hoofdgroepen (aangeduid met kaderlijn, zie schema).
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18 medltatle

2 dagdromen

3 trance

4 Irtslapert

5 ontwaken

6 droom

7 slaap

8 hypnotische
slaap

9 bewuste droom

10 afstomplng

11 atupor

12 bewusteioos-
heid

21 kosmisch bewustzljn

20 mystieke ervaring

19 psychedelische ervaring

verrulmd
* bewustzljn

17extase

1 normaal
dagbewustzljn 16 hyperalertle

13 premature
ouderdomsverschijnselen

14 hysterische eanval

15 persoonlljkheldsvervagfng

1. SOflMAAL DAGBEWIXSTZHN.

Hot normaal dagbewustzijn wordt ervaren en gekenmerkt door ge-
richte aktiviteit, logisch denken van oorzaak naar gevolg
(causaliteit), en de ervaring dat men de eigen gaestesaktivi-
tei de tiaas is. Set denken is reflektief , het "ik" doet zich
voor als instantie die een hoeveelheid indrukken en impulsen
uit de buitenwexeld opneemt en verwerkt.

De in de twee volgende hoofdgroepen opgesomde toestanden (2-9,
en 10-12) zijn gekenmerkt door het feit dat de indrukken uit de
Duitenwereld enigerwijs gehlokkeerd zijn. Karakteristiek voor de
toestanden 2-9 is het optreden van akoestische indrukken en le-
vendige visuele indrukken of toeelden, ook als de ogen gealoten
zijn.

2. DAGDROMEN.

Dagdromen worden getypeerd door snel wisselende gedachten, die
niets met de omgeving te maken hoeven hebben. Met gesloten
ogen worden vaak beelden gezien, en een EBG (eleotro-encelo-
graaf , toestel dat de reakties van de hersenen op verschillen-
de prikkels- registreerd) kan even snelle oogbewegingen opteke-
nen als Taij normale dromen (6).
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3. THAKCE.

Karateristiek is de aansienlijk toegenomen vatbaarheid voor
suggestie. Het is een aktieve toestand waarbij echter de waken-
de toestand is blijven bestaan, en waarbij de aandacht op een
bepaalde stimulerende factor is geconcentreerd ( soals Brion
Gysin'e "Dreammachine" ) . Trance kan oak door suggestie ran een
hypnotiseur of door zelfhypnose worden opgewekt. Ook optische
of akoestische indrukken, of de voortdurende herhaling van
eenzelfde beweging ("hersenspoeling"), magische rites., ritmi-
sche muziek of dansen kunnen trance veroorzaken. Verder kan
trance tot stand komen door bezigheden die een zekere aandacht
vergen, maar waarbij de stimulerende factor weinig varieert
(b.v. autorijden op een weg zonder afwisseling met de aandacbt
gericht op de middenstreep) . Het tijdens de trance beleefde
ervaring of waarneming heef t zekere nivo ' s en kan volledig
uit het geheugen verdwijnen als de trance diep genoeg is.
Paranormale ervaringen kunnen zich voordoen, evenala automa-
tismen als automatisch scbxijven.

4-5- IttSLAPEH - OHTffAKEN.

De overgangen tussan slapen en waken, inslapen en ontwaken,
zijn bijden stadia waarbij visuele en akoestische indrukken kun-

.

nen worden opgedaan. De geestesaktiviteit onderscheidt zich
van die van de slapende en dromende.De toestand kan, ruits als
deae als aangenaam wordt ervareri, verder uitgroeien waardoor
de indrukken kunnen overgaan tot hallucinaties. De bewuste
greep op de psychische aktiviteit is losser geworden (ego
regressie) in deze toestand waardoor de beelden fantastische,
bizarre of symbolische vormen kunnen aannemen. De toestand kan
ook overdag optreden. Bonder aansluiting op een slaap periods.

6. DROOM.

Dromen zijn objectief met de REG en aan de met de droom gepaard
gaande snelle oogbewegingen die zijn te constateren. Paranorma-
le voorvallen zijn mogenlijk.

7. SLAAP.

Tijdens de normale of de "droomloze" slaap vertoont het EEG beeld
een ander beeld dan tijdens een droom. ffekt men echter iemand uit
deze toestand, dan wordt er vaak toch een droom herinnerd, zy het
kort en onsamenhangend. Dit in tegenstelling tot meer gedetaileer-
de droomberichten die men sich herinnerd in toestand 6. De dro-
men in de droomloze slaap wijzen er op dat in de gewone slaap de
geestesaktiviteit niet wordt onderbroken.

8. HYPliOTISCHE SLAAP.

Bij een hypnotische slaap kan in trance door suggestie een droom
worden verwekt, waarbij ook paranormale verschijnselen kunnen voor-
komen.

9. BEWU3TE DROOM..

De bewuste droom is een toestand wayrin men zich bewust is dat
men droomt en zou zomogelijk een bijzondere bewustzijnstoestand
kunnen zijn. Het EEG beeld. hievan is niet anders dan bij normale
dromen.
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De tot dus dusver opgesomde toestanden aijn te verenxgen met een
normale liohaamsconditie, zonder teken van aandoening. De nu vol-
gende zee toestanden gaan vaak gepaard met ziekten, Kenmerkend
voor de eerste drie is het gestadig afnemende tot tart verwerken
van uitwendige zintuigenlijke impulsen. De oorzaak kan liggen by
medicamenten, vergiften, ziekte toestanden of hersenbescha&i-
ging, voor 10. ook oververmoeitheid.

10. APTSTOMPDTG.

Afstomping, letbargie {zee? diepe slaap)s langzame, slepende
geestesaktiviteit.

1 1

.

STUPOR.

Stupor: sterk verminderd vermogen tot reageren op indrukken van
Tauitenaf.

12. BETO3TEL003HEID.

Bewusteloosheid, coma: onvermogen tot reageren op uitwendige
prikkels.

13. PREMATURE OLTOERDOMSVERSCHMrSELEIL

Premature (voorbarige) ouderdomsversctujnselen: een toestand die
niet in overeenstemming is met de fysiologisohe leeftijd en toe-
stand van het individu. Kan door hypnoee worden verwekt of is het
gevolg van een ziekte.

14. HYSTERISCHE AANVAL.

De hysterisohe aanval wordt gekenmerkt door emotionele uitbarstingen
en tekenen van uiterate opwinding. De2e toestand wordt subjectief
als onbehagelyk en negatief ervaren. Hjj kan worden ontketend door
woede, jaloezie, paniek, angst of massapsychose (lynchstemming).

1 5

.

PERS00¥LLIKBEID SVERVAGIHG

.

Toestanden met persoonlijkheidsvervaging uiten zich in verlies van
samenhang tussen belangryke onderdelen van de totale persoonlijk-
heid ( "gestalten") . Symptonen hiervan zijn psychoses (vorm van krank-
zinnigheid), aware neuroses, verdubbeling van persoonlijkheid, dis-
sociatie, geheugenverlies en flauwtes. Een dergelijke toestand kan
veroor'zaakt zijn door narcotica, suggestie onder hypnose, lichame-
lijk letsel, stress of ziekte.

16. HYPERALERTIE.

Byperalertie geeft een verhoogde geestesaktiviteit veer. Deze
komt voor in situaties waaraan levensgevaax verbonden ia, ssoala
oorlog. De toestand kan ook worden verwekt door drugs die het een-
trale zenuwstelsel aktiveren.

17. EXTASK.

Eitase is verwant met de hysterisohe aanval . Ook hier gelden als
kenmerken tot het uiter3t opgevoerde gevoelens en buitengewoae
opwinding, maar de subjeotieve ervaring is a&ngenaam en positief

.

De toestand kan gestimuleerd worden door sexuele beleving, ritme,
snel ritmisch dansen, magische riten en gebruiken (de mantra
teohniek hestaat uit het eindeloos hexhalen van een woord of klank
reeks), en religieuze ervaringen zoals bekering en "de geest krij-

gen". Sitase heeft een overeenkomst met de mystieke ervaring,
maar onderscheidt zich daarvan door een sterke, minder beheerste
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"emotionele storm" en leidt niet zelden tot volledige lichamelijke
uitputting. Bet gebruik van de mantra tecimiek heeft deae eigen-
schappen niet daar hot een "beheerste" tecimiek is. Zolang de toe-
stand Tan eitase aanhoudt, verminderd de gevoeligheid voor invloe-
den van buitenaf . Het zich blootstellen aan vuur en vergiften
zonder de normaliter daarvan te verwachten schade te ondervinden
behoort tot de kenmerken van extase. Eitase kan door magische riten
verder worden opgevoerd, waarna de toestand kan overgaan in een
mystieke ervaring (20) en kan als mogenlijk gevolg kosmisch be-
wustzijn tot gevolg hebben (21).

In dit verband kan ook de toestand inspiratie genoemd worden.
Wellicht is dit een bijzondere bewustzijnstoestand, verwant maar
niet identiek aan trance en eitase. Karakteristiek hiervoor is een
brede stroom van doorgaans onbewust psychisch materiaal, gekoppeld
aan een sterke sebeppingsdrift. Kunstenaars, muzikanten, wiskun-
digen, ui-tvinders etc, kunnen onder invloed van hun inspiratie tot
de ontdekking komen dat een probleem waarmee ze zich lang hebben
bezig gebouden en dat ze als onoplosbaar" terijde hebben gelegd, in-
eens geen probleem meer is. De oplossing is duidelijk en helder, het
enige wat nog te doen is daze oplossing met behulp.van de dan tech-
nische vaardigheid die bescMkbaar is vast te leggen in materie,
woorden, schildering of notenechrift. KLaarblijkeljjk heeft zich het on-
derbewustzijn aldoor met het probleem beziggehouden, totdat het de
oplossing gevonden had; zodra de omstandigheden het toelieten,
werd die oplossing aan het bewustzdjn gepresenteerd. Het opvoeren
van de inspiratie kan leiden tot een zuiver automatische aktivi-
teit, waardoor de oplossing in symbolische vorm aan het bewustzijn
wordt gepresenteerd. In deze toestand kan men werken creeren die
ver uitsteken boven de produkten van de "normale" persoonljjkheid.

18. MEDITATIE.

Be meditatieve toestand verschilt duidelijk van de tot dusver be-
schreven bewustzijnstoestanden. Het is meei het tegendeel van
trance en de andere onder 2-9 genoemde toestanden met levendige
visuele indrukken. Meditatie is (gebruikenlijk) een minimale
geestesaktiviteit zonder visuele indrukken. Het beeld wat de EEG
in deze toestand geeft zijn doorlopende golven in een bepaalde
langgerekte vorm., de zogeheten alfa-golven die ook in een diepe
slaap te meten zyn. Meditatie kan aangeleerd worden met yoga
(meditatie met de ogen dicht) en zen (meditatie met de ogen open).
De relatie met visuele indrukken bij meditatie met de ogen open,
of een visuele indruk verkregen door ESP (buitenaintuigenlijke
waarneming) is gedurende de meditatie louter registrerend, niet
analyserend of associerend.

De overige bewustzynstoastanden, 19-21, kunnen als verruimd
bewustzijn worden samengevat.

19. PSYCHEDELISCHE ERVAHIKG.

De psychedelische toestandkan door hypnose, meditatie, eitase en
door een emotionele uitbarsting worden bereikt. Verder kan de
toestand worden bereikt door psychedelische drugs als LSD,
psilocybine en mescaline. De toestand kan men in vier versehil-
lende opziohten beschrijvens

1. Sensorisch (zintuigenlijk) verandert het gevoel van tijd, ruim-
te en het eigen lichaam, vaak gepaard gaande met levendige
visioenen in felle kleuren.
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Analytisoh bezorgt bet nieuwe of vergaande ideSn en opvat-
tingen over de relatie en funk-tie van net "ik" en wereld.

Symbolisch kan hetgeen wat wordt waargenomen een "betekenis
of boodscnap bevatten, hetgeen zowel binnen &e psychologie
als magie kan worden benaderd.

Soros komt net tot een integraties een religieus/mystieke
ervaring van eenheid met net al.

20. MTSTIEKE SEVAROTG.

Het vierde aspect van de psyohe&elische ervaring kan dominerend
aijn, in dit gevalspreekt men van esn mystieke ervaring. De my-
stieke beleving is in spontane gevallen van korte duur, vaak
enkele seconden, zelden meer dan een minuut. In deze zeer kor-
te tijd kan -een ongelovelijke hoeveelheid aan indrukken worden
opgedaan. De ervaring is paradoxaal: belangrijke inziohten
worden als waar beleefd en waargenomen, hoewel ae onverenig-
baar z;jn met de vertrouwd© wetten der logica. Deals valt dit te
verklaren doordat men tijd en afstand overbrugt (transcendatie ).
Tijd en afatand worden als loze begrippen beleefd. De ervaring
beeft een langdurige en ingrijpende verandering tot gevolg, zoals
een. versterkte persoonlijke integratie, een gevoel van grote
persoonlijke waariigheid en een verminderde beboefte om zicb van
de normale afweermechanisme te bedienen.

21.K0SMISCE BEWJSTZOT

Kosmisch bewustzijn- kan worden omschreven als een toestand met
bljjvend resultaat van mystieke ervaring (en). Men doorziet de
relatie "ik" - wereld en analyseert/assooieert buiten de wet-
ten der logica om.

"

1. /rxtypjfVS&^jgg%ggjj#

Hindoeistische voorstelling van extase: de Lingam (penis) en
Toni (vagina) in combinatie.

Bronnen : Nils-Olaf Jacobson - Liv efter doden? (Leven de doden?}
Flo Conway/Jim Si egelman - Snapping (Knappen)
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SHIT!!!
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Je hebt niks tegen sex, integendeel. Misschien ook niets tegen allerlei vormen
van sex. Sado-masochisme, daar kan je wel inkomen. Homosexualiteit, geen
probleem. Spelletjes met een kunstpenis, prachtig voor de liefhebbers. Twee
vrouwen in een moddergevecht, oh wat spannend.
Maar pies en poep... he, gatver ! DSt gaat nou echt te ver. Niet dat we
nog taboe's hebben op sex-gebied, hoor, maar dat...!

Dirty sex is dus duidelijk het laatste taboe. Sex beleven we weliswaar met
ons hele lichaam, maar dan toch wel tot aan bepaalde grenzen. Grenzen
waarvan we weten dat wanneer ze overschreden worden, het VJES is.

Natuurlijk is het vies. Maar vieze dingen zijn vaak juist zo fijn om eens te
kunnen doen... We m6gen het alleen niet doen, althans volgens de normen
die 'de maatschappij' rondom ons hanteert. Voor kinderen geldt dat nog niet;
ais je ouder wordt, moet je je er aan houden.

Soms zijn volwassenen opeens weer kinderen. Met taarten gooien in een
slapstick. Wie zou het niet graag eens doen ! Laurel en Hardy druipend onder
de slagroom - flats, weer een voltreffer. Lachen, gieren, brullen. Je handen
gaan er van jeuken, om ook eens te mogen dollen.
En daar zit je dan op verjaardagsvisite, morsend met je slagroompunt.
Paniek ! Vies ! Gauw, schoonmaken !

Twee aantrekkelijke vrouwen in een grote, lage kuip met blubber. Straks
sleuren ze elkaar aan de haren door de prut. De zaal vol met stinknormale
heterokerels - die het anders over potten hebben - ze houden het haast niet
meer van opwinding. Schplatssj, daar gaat er weer een. Vies. Geil. Kijken,
kijken, maar niet doen.

Over elkaar heen piesen of poepen. Ook vies. Misschien toch ook wel op-
windend ? Nee ? Omdat het sex is ? Taarten en modder wel ? Had je dat
dan al eens geprobeerd ? Hoe weet je dan, wat wel en wat niet 'normaal' is?

Dit is natuurlijk geen pleidooi om je tot dat soort sex te bewegen. Wel om
het bespreekbaar te maken en te onderzoeken of dat taboe misschien mis-
plaatst is. En dan zie je zelf maar...

ik
Over Jiet 'hoe' van dirty sex straks meer. Over het 'waarom' heb al veel
theorien gehoord - sommige komen in de inleidingookter sprake:
- Het is een infantiele sexbeleving (Freud); terug naar de kinderjaren, enzo-
voorts. Crap ! (dat laten we maar onvertaald...)
- Het terug-naar-de-baarmoeder-idee (Freud & Co), een verlangen naar het
binnenstevan het (moeder-)lichaam, naar de warme prut rondom de foetus.
- De rebellie tegen de 'cleane 1 maatschappij. Variant twee: de rebellie tegen
de ouders, die je geleerd hebben dat je niet 'vies' mag doen.
Blijf nog maar even op de sofa liggen...

- Het masochlstische trekje: de ultieme vernedering, nog erger dan een pak
slaag, ook in psychisch opzicht.
- Volledige overgave bij de sex - geen rem op wat voor lichaamsdeel of
lichaamsfunctie dan ook. Het totaal accepteren van de ander z'n lichaam.

Je zal wel begrijpen, welke theorie ik aanhang. Trouwens, moet zo nodig
ailes verklaard worden ? Alleen als je de laatste (eventueel de voorlaatste)
mening kunt delen, ben je ook in staat om taboe's opzij te schuiven en kan
je accepteren dat je sex -met wederzijds goedvinden- ongelimiteerd kan
beleven. Accepteer dan nog, dat sex is: onderzoeken wat prettig is en voor
je zelf uitmaken tot hoever je daar (beide) mee wilt gaan.
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Wat is nou eigenlijk 'vieze sex 1 en hoe 'doen ze net'... pies en poep...? Sorry
voor al deze kinderachtige woorden. Zo zijn ze niet bedoeld en zo wordt
er meestal niet over gepraat. De kretologie is trouwens verschillend voor
hetero en homo-kringen. Hetero's zijn duidelijk chiquer. Spelletjes met pies

heten daar 'urolagnie' Blj de homo's gewoon pissex of watersport (leuk ge-

vonden) en in het Engels: golden shower. Praten we over stront, dan worden
de hetero's opeens zeer bekakt (...) en gaat het over coprofilie. Dan maar
liever stront-sex, dirty, of scat (Engels slang voor stront). Aanverwant is

'nursing', dus doktertje spelen. (hetero)

In beide kringen wordt het gedaan. Hetero's hebben het het moeilijkst, om-
dat daar het onderwerp n6g moeilijker ligt. De meeste mannen spelen dan

wel de 'onderdanige' rol. In gewoon Nederlands: door een dame ondergezeken
en 'bepoept' worden, ook wel in nun mond. Enfin, als je er het fijne van
wilt weten: even goed zoeken, maar zulke boekjes bestaan wel.

'Nursing' hoeft niet zo 'vies' te zijn, wordt ook nog wel eens in sexclubs

bedreven. De heer krijgt een klisma e.d. Aanverwant, omdat het ook zo anaal

gericht is. Kontakten leggen is zeer moeilijk. Liefhebbers zijn er wel...

Misschien durven homo's meer, omdat ze altijd al een 'outcast' geweest zijn.

Naar ik vermoed, worden zulke kontakten hier eerder gelegd. Vooral 'water-

sport' is eigenlijk niets bijzonders meer. Soms in de 'backrooms' van een
enkele bar. Of op een sexfeest. Over z'n broek heenpissen, het langs je borst

laten klateren. Soms: slikken. Er is een hele menigte die daar van houdt,

maar dan ook niet verder gaat. Scat is duidelijk een heel ander chapiter.

Met een eigen kring van liefhebbers. Er zijn enkele kontaktmogelijkheden.
Verder is het een kwestie van aftasten en aanvoelen. Vragen waar je op valt.

Jammer, dan maar niet - pech gehad. Behalve dan in heel truttige bars is

niemand hevig geschokt. Bovendien zijn er nog kontaktbladen. Er is zelfs

een kontaktklub.

Homo's doen het natuurlijk op net zoveel manieren als er mensen zijn. Ook
zonder het typische rollenspel. Waarbij wel of geen kleding nog mee kan
spelen, spugen, kwijlen, vul zelf maar in. Dat ailes vaak met een snuif

poppers: een ongevaarlijk en niet verslavend spul dat je opsnuift en een
-korte maar hevige- 'kick' geeft.

Geschokt door deze 'voorlichting' ? Dat is gewoon wat er in de sexwereld
'te koop is' Dirty-sex is daar maar een klein onderdeel van. Er is nog zoveel

meer. Schrikken doe ik pas als de EO, Johan Maasbach, de Paus of Baghwan
mij gaan vertellen wat Ik wel en niet mag !

Gngezond dan misschien ? Valt wel mee ! De ander moet natuurlijk geen
enge ziektes hebben, maar dat geldt voor meer sexuele aktlviteiten ! Urine
naar binnen krijgen is anders niet gevaarlijk en ook faeces wordt weer door

de maag vermalen. M;aar vaak biijft het beperkt tot kontakt met de huid...

en dan is er immers zeep en water. In tegenstelling tot de gevolgen van
zware S & M zijn er geen blijvende lichamelijke herinneringen.

Maar wat is er dan zo leCk aan ? Moeilijk. Waarom lust je wel spinazie

en geen brussels lof ? Het is meestal wel zo, dat bij dit soort 'extreme'

sex de beleving veel dieper is (je doet het ook niet elke week). Vaak ook
langzaam opgebouwd, voor de een wat meer Iichamelijk, maar voor de ander

een bijna mystieke belevenis. Terug naar het 'waarom' ? Misschien wel, juist

wel. Zelfs klaarkomen hoeft dan niet de climax te zijn. Of niet het einde.

Wie kan aanvoelen, wat ik bedoel met 'geestelijk klaarkomen 1 begrijpt dit

misschien. Ik kan het ook niet anders uitleggen...

Ik kan over dit onderwerp nog veel meer schrijven - of over andere sexuele
varianten. Wie dat wil, stuurt z'n behoefte maar naar de redaktie. Dan heb
je kans, dat ik je nog wel eens lastig zal vallen met mijn verbale uitwerp-
selen. En wie er van moet kotsen, kan er altijd nog z'n kont mee afvegen.
Mijn gedachten zijn je dan wel zeer dicht genaderd, beter kan het niet...
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Tekening met toestemming. Er bestaat een hele serie van deze
tekeningen, vrijwel de enige soort afbeeidingen die gemaakt worden. Foto's
zijn zeldzaam, verhalen staan soms in bladen als Mr SM, Toy en Centurion
(homo). Er bestaan enkele hetero-prentenboeken (even zoeken bij de sexboer).
In de literatuur duikt het onderwerp af en toe op, zo ook in historische
beschrijvingen, maar ik ben niet deskundig genoeg om een literatuuropgave
te doen.

Kontaktbladen (alleen homo bekend): in Amerika enkele 'undergound' bladen,
meestal alweer opgeheven, behalve 'Jack's Number Two'. In Europa: een
kontaktblad alleen door leden, informatie op verzoek. Film : Pasolini's Salo.
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Frater Rompha

GILLES DE RAIS

EnELM4H,I'!AGIER,KrtffiEHI100IlDSN/)AP.(l 404-1 440)

Inleiding
Vie was Gilles de Rais?Elke encyclopedie kan iiitkomst bieden.Gil-
les de Bais was een edelman(baron)die leefde van 1404 tot 1440,
Hij werd bekend omdat hij als legeraanvoerder streed naast Jeanne
d'Arc en met haar samen het ,'ingelse beleg rond Orleans wist op te
heffen.Berucht werd hij een tiental jaren later door een proces
waaruit bleek dat hij als"homosexuele pedofiel"meer dan 100 kin-
deren op de meest afschuwelijke manier,ter bevrediging van zijn
eigen lusten had omgebracht.ifearnaast bleek dat hij alchemie en
magie had bedreven.IIet laatste om d.m.v.het oproepen van de dui-
vel meer-geld te krijgen,

De vijftiende eeuw
Om duidelijk te maken welk drama zich precies heeft afgespeeld
is het allereerst nodig om lets te verduidelijken over omgeving
en decor waarin het zich heeft afgespeeld.
De tijd waarover we het hehben(ruwweg 14OO tot 1440)kenmerkte aich
door een aantal zaken:

1 )jiten toenemend nationalisms in krankri jk,als gevolg van de
zogenaamde honderd-jarige oorlog met '.Ingeland;

2}De gevolgen van pest-epidemiee'n en verschillende landbouw-
erisissen(honger en armoede dus )

;

3 Verschillende crisissen in de kerk.

sub. 1

-

In 1339 begon de Engelse koning Bduard IIl(dezelfde die de
orde v.d.kouseband oprichtte waiirvan de lijfspreuk"Honi soit qui
mal y pense"-kwaad over hem, die er kwaad van denkt-nog steeds het
wapen van het Kngelse vorstenhuis siert)de zgn. "honderd-jarige
oorlog"(die duurde tot 1453)met irankrijk om het loezit van de
Franse troon.Toen de oorlog begon was Frankrijk nog een verzameling
van staatjes,met graven en hertogen aan het hoofd,waar de J'ranse
koning in feite alleen in naam iets over had te zeggen.Doordat
Trankrijk een svmbool van eenheid nodig had tegenover een toch
vreemde overheerser(de Kngelse koning)werd de positie van de ko-
ning steeds belangrijker.De geregelde gevechten liepen bijna al-
door uit op een nederlaag van het Hranse leger.Pas als de Pransen
overgaan tot een guerilla-taktiek keren de kansen.In de periode
die voor ons van belang is,probeerden de Hansen toch weer slag
te leveren met het Kngelse leger,iets wat uitliep op de liigelse
besetting van grote delen van Tfoord-krankrijk,waaxonder Parijs.De
tijd was rijp voor een soort wahhoopsdaad.Dat werd het laten op-
treden van Jeanne d'etre in 1429 en 1430.Eaar optreden werkte zo
inspirerend dat vanaf dat moment definitief de kansen keerden.In
1455 werd de vrede gesloten.

snb.g-In 1349/50 brak de Gerste grote Pest-epidemie uit.De"Zwarte
Dood"zorgde ervoor dat,volgens de schatting van somrnige historic!,
bijna 4en derde van de toennialige bevolking van i'rankrijk oiakwam.
"el daarbij de tegenvallende oogsten en het vcortdurende oorlogs-
geweld en het wordt duidelijk da.t het leven in die tijd voor"de
uiterste miniina"in de meest letterlijke zin afschtiwelijk was .Het
bedelen nam wanstaltige vormen aan.Hele gezinnen zwierven door
streken,van deiir tot deur.van dorp tot dorp,bedelend,piu:a? om in
leven te blijven.i'-Ien kwam ettelijke keren in opstand,maar deze'
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werden door de adel genadeloos neergeslagen.

BuTa.^-Gok het geloof was in een diepe crisis terecht gekoinen.
Hoofdschuldige was de kerk zelf.Van 1378 tot 1415 was het zgn.
"Groat Vesterse Schiama". -h? waren twee pausen tegelijkerti jd.i£n
in Home en e'en in Avignon, Zuid-Prankrijk.Tijdens de e«rste jaran
van. Gilles-leven probeerde men de eenheid in de kerk te herstel-
len.Het ging hierbij niet alleen om de organisatie van de kerk
(maar e'en paus),maar 00k om wat nu wel en wat nief'ketterij"
moest heten en om hervoriiiiugen(afschaffing van overbodige zaken
in de eredienst ) . In onze ogen(en oren)is het wellicht idioot,
maar al meer dan 1000 jaar luisterde de eenvoudige bevolking
naar missen in het Iatijn,een taal die men niet gebruikte , laat
staan begreep.Over de poging tot het herstellen van de eenheid
kunnen we kort zijn.Dat is gelukt.De hervormingen zijn echter
mlslukt.De reaktie der gelovigen liet niet lang meer op zieh
wachten. , .sen eeuw later werd de kerk verscheurd door hervorm-
ingen van mensen als Luther en Calvijn.Het protestantisme ont-
stond.Ook met betrekking tot de zuiverheid van de leer(wat was
"ketters"en wat niet?)kunnen we stellen dat het is rpislukt.Ve
staan aan het begin van de grote heksenvervolgingen.De proces-
sen tegen Jeanne d'Arc(l431 )en Giiles de Pais(l450)heeft men wel
als de voorlopers hiervan willen zien.
De reaktie van het gewone volk op de verschillende rarapen was
00k vaak religieus-extatisch.Beroemd/breucht zi.jn de sgn."fla-
gelanten" . Groepen mensen die aichzelf geselend door het land
trokken als boetedoening voor de pest, die werd gezien als god's
straf voor de vele zonden van de mensheid.

Het leven van Giiles de Rais
De landgoederen van de Baron de Rais(of Reta)strekten zich uit
van de Loire, tussen llantes en Angers tot in Bretagne(Baronie de
Rais in het grensgebied van Bretagne met Anjou en Poitou,ten zui-
den van Nantes).
Zijn grootvader(van moeder'a zijde)had er alles aan gedaan om het
gebied te vergroten.Doordat Giiles 'ouders beide jong overlijden
(in 141 5,als hij 11 jaar oud is), komt hij onder voogdij van deze
Jean de Craon.Bijna alle bronnen zijn het er over eens dat zijn
invloed op Giiles uiterst negatief is geweest.TIjdens het proces
komt Giiles er 00k vaak op terug dat als hij al"enorme en grote
misdaden"heeft begaan,dan komt daf'onidat hij in zijn jeugd geen
leiding heeft gekregei.,ongerend kon doen waar hij sin in had en
genoegen vond in alles wat ongeoorloofd was !1 .(Koot;Alle citaten,

Rennjts

C&».nlit

BRetm t)£
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tenzij anders aangegeven , komen nit de processtukken van 1440.Het
zijn de bekentenissen van Gilles of een van zijn handlangers )

,

Omdat homo-sexualiteit(of"sodomie")in zijn tijd een misdaad was,
maakte hij hiermee ook duidelijk dat deze"praktijken"ook een ge-
volg waxen van zijn opvoeding,en ook in die tijd zijn begonnen.
In 1420 ontvoerde Gilles zijn aanstaande vrouw,zijn nicht Cathe-
rine van EhOBsra , die beaittingen had.vlak naast de sijne gelegen
(o.a.i'ouzauges en Tl£faugBB.) . Zij trouwden tenslotte in 1422,nadat
toestemming nit Rome was verkregen(omdat men in Frankrijk zelf
vond dat ze te Hauwe familiebanden hadden-incest-).Zij kregen e'en
dochter.maar verder was net overduidelijk geen"gelukkig"huwelijk. .

.

Gilles bleek uen goede leerling van zijn grootvader.Kede door kit
huwelijk was hij nu een van de rijkste mensen van heel Frankrijk.
Ondertussen had zijn grootvader in net konflikt met de Engelsen
nu definitief de kant van de Franse koning Karel VII gekozen.De
rijke Gilles kureun zodcende regelmatig aan het hof van Karel VII,
een armoedig zooitje als je het vergeleek met de luxe die Gilles
gewoon was.Geen wonder dat de koning hem wilde paaien,om hem (en
zijn rijkdom)vooral voor"het goede doel"te behouden.VIa bemiddeling
van de voornaamste raadgever van de koning, Georges de la Iremouille
kreeg Gilles de functie van raadsman en kamerheer.Dit met name
omdat hij bij de militaire acties die de la Eremouille hem opdroeg
succee had.Hij liet zich door deze raadgever gebruiken,en gaf daar-
bij blijk van een soort onnozelheid, die hem later ook zou opbreken.

In 1429 verscheen Jeanne d'Arc ten tonele.Het stond er militair
gezien slecht voor.De Engelsen besaten bijna geheel JSoord-Frank-
rijkjinclusief Parijs,en de tijd was rijp voor een soort wan-
hoopsdaad.De"maagd van Orleans "werd gelnspiret-rd door"stemmen"
die haar als eenvoudig boerenmeisje nit een Lotharings dorpje op-
dracht gaven om Frankrijk te redden. En inderdaad,het meisje in
mannenkledij,in wapenrusting wekte zoveel geestdrift dat de Fran-
sen weer gingen vechten.Samen met Gilles de Rais wist zij het door
de Hngelsen belegerde Orleans te ontzetten.Ze bevrijdden Reims waar
Karel VII daadwerkelijk tot koning kon worden gekroond(lemand kro-
nen kon alleen in de"kroninggstad".Als die stad was bezet door vij-
anden.moest ze eerst bevrijd worden). In 14J0(op 23 mei)werd Jeanne
d'Arc door de Engelsen gevangen genomen.Ze werd uiteindelUk be-
recht en als ketter het jaar erop verbrand.De Rais was hier
zwaar van onder de indruk.Het leek erop dat het eenvoudige ,vrome
meisje hem even boven sichzelf kon verheffen.Hj) werd aelf in-
tussen tot maarschalk van Frankrijk benoemd,een titel die hy slechts
deelde met twee anderen.By stond op het hoogtepunt van zijn roem,
nog geen 25 jaar oud.lfe. het proces en de verbranding van Jeanne
d'Arc leek het also! de "spirit"eruit is. Gilles behaalde nog wel
enkele militaire successen,maar begon weer losbandiger te leven.

In 1432 stierf aijn grootvader en toen in het jaar erop de la <Fr6-
mouille, Gilles politieke leidsman,in ongenade viel en afgezet
werd was er eigenlijk niets meer wat Gilles nog van huis weg Meld,
Van die tijd ook dateren de eerste getuigenissen van verdwijnlngen.
van kinderen,

Ook begon hij ongekontroleerd met geld te smyten aan groots opge-
zette feesten,een eigen,kostbaar liitgedost legertje en aan een
eigen kerk met vicaris,deken,aartsdiaken enzovoorts,allemaal eo
luxe mogelijk aangekleed.Hij pronkte met zijn mensen en met de kerke-
Ijjke diensten.De kerkelijke gewaden waren gemaakt van de "rykste en
fynste stoffen die er te vinden zyn 1'... Ook het zangkoor van z«n
kerk werd met weelde omgeven en Gilles zou er steeds spectaculair:-
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dere sommen aan besteden.Vant hij hield van kerkmuziek,van pure
jongensstemmen.van de jongens zelf(die wel aan de misdadige nei-
gingen van de baron, mp.ar niet aan die verleidingstaktieken ont-
kwamen);hij wist ze te werven door ze met allerlei gaven te over-
stelpen.
Zijn vrijgevigheid was v&or anderen winstgevend.Hij kocht van alles
voor het twee-, drie- f zelfs het tienvoudige van de werkelijke prijs.
De overdaad was enorm.Het ging soms zover dat Gilles zelf nauwe-
lijka te eten en te drinken had.
He keerzijde van de medaille was ninstens zo vreemd;"Vaak vertrok
hij vroeg in de ochtend en zwierf heel alleen door de straten.en
als men hem er dan op wees dat dat geen pas gaf leken zijn ant-
woorden het meest op die van iemand die zijn verstand verloren
heeft en niet goed bij zinnen is .

" (Memoire des Herltiers ).Z'n
spilzucht ging zelfs zover dat zijn familie.die blijkhaar niet
bij macnte was hemzelf te stoppen.bij Karel 711 aanklopte om de
verkwisting te stoppen.Op 2 juni 1435 verklaarde de koning Gilles
de Hais tot verkwister en verbood hem zijn landgoederen te ver-
kopen.Zo kon niemand meer rechtsgeidige zaken met hem doen.
Om toch aan geld te komen stortte de Rais zich in allerlei al-
ehemistische en magische experimenten.Alchemie met als doel om
gewone metalen om te vormen tot goud.Het werd in die tijd(de mid-
deleeuwen en de renaissance )algemeen beoefend door zelfs pausen
aan toe,
"Genoemde Gilles de 3ais,beklaagde,bekende genoemde alchemis-
tische kunst te hebben bedreven gedurende een bepaalde tijd en te
hebben laten bedxi jven( ...)."
Magie met als doel de duivel op te roepen.zodat deze voox geld
sou kunnen zorgen.Ook hier weer die vreemde tegens telling,want met
het geld van de duivel wilde hij onder andere zijn kerk laten ver-
rijken.De duivel liet zich aan Gilles niet zien(hij was er 00k
doodsbang voor),maar wel aan zijn handlanger, Francois Prelati.De
duivel heette hier"Barron". Gilles wenste wel een verbond met hem
te sluiten,maar wilde tevene niet zijn ziel in het geding brengen.
Ondertussen is het 1459.
In het jaar erop werd de Hals gearresteerd.In het begin leek hij
niet door te hebben hoe zwaar de beschuldigingen waren.Hij dacht
dat het alleen om alchemie en magie ging, pas toen hij ging besef-
fen dat het 00k om zijn homosexualiteit en kindermoord ging werd
hij als het ware wakker.Op 19 September 1440 verscheen hij voor
het eerst voor het gerecht.Hij werd in kennis gesteld van de aan-
klacht m.b.t.ketterij (magie en alchemie). Ondertussen was men bezig
zijn handlangers,getuigen en aanklagers te horen over zijn misda-
den.Het bleek toen dat hij van 1432 tot 1440 minstens 140 kinderen
had vermoord.

;fen getuige:"Genoemde Gilles de -'ais heeft zich er een paar keer
op beroemd dat hij meer plezier vond in het doden en kelen of in
het laten doden van de jongens en meisjes,in het langzaam zien
sterven,het afsnijden van hun hoofden en ledematen en het zien
vloeien van hun bloed dan in het se:nieel misbruiken van de kinder-
en. "Een getuige overigens die zelf wexd bemind door Gilles de iais.
Met de jongens van zijn zangkoor heeft Gilles 00k homoseksuele
verhoudingen.SIen getuige : "Hi j leefde zijn liederlijke ontucht 00k
uit op de jongens van zijn koor."Vat betreft de dingen die hij
met de kinderen deed is de tekst van het proces heel concrest:
"Om zijn tegennatui;rlijke neiginpen en zijn seksuele lust te kun-
nen bevredigen nam genoemde Gilles zijn roede of mannelijk lid in
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een van beide handen.wreef en trok eraan tot hij een erectie kreeg,
dan legde hij zijn lid tuesen de dijen of de benen van genoemde
jongens of meisjes,wreef vol genot met genoemde roede of lid over
de talk vanoemde jongens an meisjes tot zijn zaad over hun -bulk
liep."
Een getuige:"Eu eens hing hij hen zelf ,dan weer list hij hen door
anderen aan touwen of koorden aaa de hals ophangen aan een staaf
of haafc in zijn kamer;daarna liet hij hen weer zakken of gaf op-
dracht hen te laten zakken, liefkoosde hen terwijl hij hun verze-
kerde dat hij hun geen kwaad wilde doen of hen wilde verwonden,
raaar dat hij integendeel zioh op deze manier met hen amuseerde en
zo verhinderde hij hun dat ze schreeuwdenVTih als ae dan eenmaal
tot rust waren gekomen doodde Gilles hen met eigen hand, of liet
het door ee"n van zijn minnaars/handlangers doen,soms door hun rug
met een stok te breken.en hij had een speoiaal zwaard om hen te
onthoofden."3n genoemde Gilles de Rais bedreef soms zijn ontucht
met de jongens en meisjes voordat hij hen had verminkt.maar dit
was zeldzaam;vaker na hun ophanging of voordat hij hun andere ver-
wondingen toebraeht; andere teres nadat hij de aders in de hals of
in de nek had geopend of had laten openen, terwijl het bloed te
voorschijn spoot en soms ook terwijl ze langzaam wegkwijndenjsoms
ook wanneer ze al dood en onthoofd waren, zolang er nog warmte in
het lichaam was."
"Hij zei en bekende dat hij een groot aantal kinderen doodde en
liet doden en dat hij met hen het kwaad en de zonde van sodomie
bedreef en hij zei en bekende dat hij op de meest zondige wijze
zijn zaad over de buiken van de kinderen uitstortte,zowel voor als
na hun dood en zelfs tijdens hun sterven; soms had hij zelf, soma
hadden ook anderen, zijn medeplichtigen allerlei folteringen op hen
toegepastjin sommige gevallen hadden ze de kinderen met een pon-
jaard.een dolk of met messen onthalsd, andere keren sloegen ze hen
krachtig met een stok of met een ander stomp voorwerp op het hoofd,
op weer andere momenten hing hij hen in zijn kamer met koorden
asm een staaf of haak op en wurgde hen, en wanneer ze dan aan het
sterven waren bedreef hij met hen de zonde van sodomie op boven
genoemde manier.Als de kinderen dood waren omhelsde hij hen en zei
die de mooiste hoofden en de mooiste ledematen hadden liet hij aan
de anderen zien.Hij gaf wreed opdraoht dat hun lichamen opengesne-
den rnoesten worden en hij genoot van het zien van hun inwendige
organenjen heel vaak ging hij wanneer genoemde kinderen bijna dood
waren op hun buiken zitten en had er pleaier in hen langzaam te
zien sterven en dan lachte hij..."
De lijkjes werden verbrand of begraven.Het laatste is een bron van
bezorgdheid als hij kastelen wil verkopen aan anderen. Dan moeten er
eerst lijken weggehaald worden.

Be slachtoffertjes waren bedelaartjes,die in die tijd in groepjes
door het land zwierven..Anderen werden ontvoerd door zijn handlan-
gers,waarvan eeh,een vrouw,Pevrihe I-'iartin,bijgenaamd"la Ilelfraye 1 '

zo berucht werd c!ls"kinderlokster"dat ze in volksverhalen een soort
sprookjesfiguur werd.

Op 8 oktober kwam hij voor de tweede keer voor. Fas toen kwamen alle
beschuldigingen naar voren.Hij was opstandig en betwiste de bevoegd-
heid van de rechtbank.Op 12 oktober kwam hij weer voor. Zijn on-
beheerste drift zorgde ervoor dat zijn rechters hem"weerspannig"
verklaarden en hem excomi>runiceerden{buiten de kerk stellen).Slijk-
baar brak dat l:\atste zijn verzet.Toen hij op 15 oktober weer ver-
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scheen was hij heel gedvree en bekende"zonder dwang"(sonder fol-
teringjalle hem ter laste gelegde misdaden.Hij vroeg vergeving
voor de eerdere beledigingen.De excommunicato werd weer opre-
heven. ^D

Eh na allerlei getuigen verklaringen te hebben aangehoord stcrtte
»illes op 21 oktober volledig in.Hij was bang voor e^coimnunicatie
en foltermg en bekende rm in alle volledigheid en gedetailleerd-
head alles. Hij zei niei te veten waarom hij alles deed.maar ver-
wenste zichzelf en erkende dat hij zoveel kwaSd had gedaan dat
hij wel tienduizend keer de doodst:rai heeft verdiend."

Gilles gedroeg zich verder als Kartelaar.Op 22 oktober stond hijvoor het volk en bekende ook daar tegenover zijn rodsdaden. Hii be-schreef ze in gem-en en kleuren(het verhaal ging dat de bisschopvan Mantes bij die gelegenlieid een doek over het in de rechts-
zaal aanwezige kruisbeeld hing).
Op 26 oktober tenslotte werd hij met twee handlangers sanen terdood gebracht(door galg en brandstapel).rio wenste te sterven
voor deze twee handlangers. Zijn holding leek geinspireerd door
die van Chris tus tussen twee moordenaars die tussen twee moorde-
naars werd gekruisigd( Lucas 23,42).

Al vrij snel gaat het verhaal van Gilles de Rais een eigen leven
leiden.Het heeft een enorme indruk gemaakt.niet dat die misdaden
zijn begaan,maar eerder dat zo'n hoge edelman ervoor is gearres-
teerd en ter dood gebracht.De indruk die de val van deze hoog-
geplaatste figuar maakte is ook te danken aan bet feit dat de
kerk er haar voordeel mee wil doen.hoor hem ten val te brengen
doet de kerk een aarwal op de autonomie.de gewelddaden en uitapat-tmgen van een adel die zich alles meent te kunnen permiteren.
Al gauw echter(nog geen 50 iaar later)schuiven de eerste verzinsels
het verhaal bmnen.De vermoordde kinderen worden jongere en hiiwordt een echte teivel aanbidder.Cok het verhaal van/over Blauw-
baard wat vaarsehijnlijk een veel oudere Bretonse le-ende is
wordt op de figuur van Gilles de Eaia geprojeoteerd.Ten onrechte,
lmmers Blauwbaard deed't met vrouwen. .

,

Het verhaal gaat dat de Gade's"120 Dagen van Sodom"onder andere
gebaseerd is op de geschiedenis van Gilles de Eais .I'fenSen die ver-
der nieuwsgieng zijn kunnen wellicht beginnen bij Hubert Lampo's
_

He duivel en de maagd" en J.K.Huysmans '"La Bas".lfen hele goede
hastorisehe analyse is ihilippe Relinuet 's"Ee Magie van het kwaad"..
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